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 . اجمعين وصحبة هال وعلى محمد سيدنا على والسالم والصالةه . . وبركات هللا ورحمة عليكم السالم

 انها ياه عن وتكلمنا سبق وقد سابق قاع مع متوافقة يوه 1920 الحالية القمة. .   الذهب:  اوال

 . عليها االعتماد يمكن قمة

 1920 الرقم فان القمة ههذ من الهابطة الدورات عدد توقع يف يلطريقت طبقا. .  االرقام علم : ثانيا

 من 2 نطرح الواحدة الدورة،  3=12=0+2+9+1،  االتزان الى ليصل هابطة دورات 3 الى يحتاج

 1920 للرقم يالتربيع الجذر من 6 نطرح دورات 3 يبقى هابط هاالتجا طالما يالتربيع الجذر

 37.81780460041329=  6 همن نطرح،   43.81780460041329=1920 جذر

 علم طريقة شروط ومن،  1430 هو الذهب هدف ان يا،   1430.186344795041= الناتج نربع

 ييعن المتوقع والقاع القمة بين المسافة نصف يمثل يوالذ الثقل مركز حول التمحور يجب هان االرقام

 الشارت لنرى تعالوا.  .  1675 مستوى هو 1430 المتوقع والقاع 1920 القمة بين المسافة نصف

 . هللا شاء ان هل مرسوم هو كما ويسير جيد تمحور نشاهد كما(  الشارت مفقود من الموضوع)

 حركة يف تؤثر هامة اركان التسعة لمربع. .  االنعكاس اوقات تحديد يف التسعة مربع استخدام : ثالثا

 الركن ذهناخ طيب،  360 و 270و 180و 90و 45 الزاوية على يالت يه الهامة االركان،  السعر

 شمعة 45 كل ييعن،  االنعكاس مواعيد لتحديد زمنيا عليها سنعتمد ولكن 45 الزاوية وهو االول

 القمة على االداة سنضع،  الميتاتريدر برنامج يف والموجودة cycle lines اداة باستخدام سنحددها

 يظهر ان الى الثالثة النقطة من االداة بسحب نقوم عليها نقاط 3 لنا لتظهر عليها مرتين كليك ونضغط

 سيحدث هللا وباذن زمنية دورة ثمن بعد انعكاس حدث بالفعل نالحظ كما،  الشمال على 45 الرقم لدينا

 . وهكذا ونصفها الدورة ربع عند

 لالنعكاس زمنية دورة ثمن حددنا يوالت السابقة الطريقة بنفس. .  المستقبلية الترندات تحديد:  رابعا

 سعريا المتوقعة المستويات حددنا بعدما شمعة 180 بعد يا زمنية دورة نصف بعد ولكن سنستخدمها

 القطر سنوصل،  المربع اقطار هنوصل ههنعمل يالل كل،  مربع لدينا ظهر زمنية المتوقعة واالوقات

 واصطدم للترند كامل احترام نشاهد كما. .  الهابط الترند لنا فيظهر القاع الى القمة من الشمال على
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 مناطق لنا يحدد يلك يالثان القطر بتوصيل ذلك بعد نقوم ثم،  يهبط مرة كل يوف مرتين السعر هب

 صفقات من نخرج يلك الصاعد الترندي ف يصطدم عندما السعر سينعكس وهل السعرية االنعكاس

 لنا كمرشد يعتبر يا،  المسيرة اكمال ثم هاختبار اعادة ثم هكسر سيتم ام صاعد ترند ويصبح البيع

 هو بالفعل(  الثقل مركز) يالسعر صفتالمن خط ان وجدنا يالثان القطر اوصلنا بعدما. .  بعد فيما

 . القطرين تقاطع مستوى

 ييعن 2012-1-4 يوم يوافق يالرأس الخط ان وجدنا. .  التقاطع نقطة على يسأر خط سنضع طيب

ه شرحت قد كنت دوالر لليورو انعكاس موعد مع ايضا متوافق وهو هللا باذن متوقع انعكاس موعد

 وهللا. .  هللا اال الغيب يعلم وال هذا وكل( ،  الشارت مفقود من الموضوعه  )ل الشارت وهذا. .  سابقا

 . المستعان

=================== 

 ترند يختبر كان لو كما االخر المربع قطر يختبر يلك اخرى مرة صعد الذهب هبط بعدما نشاهد كما

 . مكسور

 

 المستعان وهللا. .  المكسور المتوقع الترند لهذا السعر احترام مدى فلنتابع

=================== 
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  Fawzi Alhamed بواسطة كتبت مشاركة

 ةالتسع مربع مؤشر أضع حاولت ةعديد مرات،  دكتور يا مبدع دوما. .  الرحمن تبارك هللا شاء ما

 لقيت و تاباإلعداد جربت اليوم و الذهب على منه يأست ما لغاية أفشل دوما و الذهب شارت على

 قراءة بعد ساعات 4 ال شارت على ةشمع إنتباهي لفتت و،  الحل هو 1 الى 10000 إستبدال

 المحور وخط هالموضوع

 

 حسب 1920.72 ةالقم من كاملتين دورتين هبط السبب نشوف شارتال على المؤشر وضعت بعدما و

 دكتور يا األسعار إختالف طبعا،  1666.76 المحور خط و ةكامل ةدور صحح بعدها و FXDD منصة

 من معين عدد تأخذ بعمله تقول ما بعكس بالكامل السعر يأخذ المؤشر بأن السبب يكون إحتمال

 . الزمني الفاصل حسب األرقام
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 .   تواجهك مشكلة الى حل يتالق والزم باشمهندس يا هتغلب مش انك عارف انا

 . هللا شاء ان بالتوفيق

=================== 

 للقطر السعر تالمس عند حدث ماذا لنشاهد الساعة لفريم صورة صورت
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 . مباشرة دوالر 20 هبط تقريبا

=================== 

 مستمر القطر تأثير ومازال للشارت تحديث

 

=================== 

 الدقيقة فريم على ولكن الطريقة بنفس طيب
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 ومستويات االنعكاس اوقات ويحترم الوديع الحمل مثل همثل الدقيقة فريم وعلى الحركات ملك الذهب

 . هللا سبحاني . . الهندس الشكل

=================== 

 alkindy-fx بواسطة كتبت مشاركة

 .  حراااام هبذبال المتاجرة أن يقال

 الموضوع من الغرض ولكنه . . علي يالحقيق يحساب على صفقة دخلت يوالعمر هب اتاجر ال وانا

 . اكثر ال نظريات واثبات يتعليم هو

=================== 

  dooor بواسطة كتبت مشاركة

 . فيك هللا بارك. .  النصيحة،  لطفا افعل ماذا. .  1740 عند اشتريت انا ةحماد استاذ

 المستويات بها موضحا القادمة القصيرة للفترة الذهب شارت لك اضع. .  الكريم ياخ هللا بارك وفيك

 . هللا باذن االنعكاس ومواعيد القوية
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 السفل 1600 السعر عند 90 الزاوية كسر. .  حسابك اعمل لكن مشكلة همافي الشراء يف وانت

 . الشراء من تخرج الزم يبقى متتاليتين هابطتين بشمعتين

=================== 

 Gailani بواسطة كتبت مشاركة

 تحسب المتوقعة االنعكاس اوقات الى بالنسبة سؤال يعند سالم دكتور. .  هللا ورحمة عليكم السالم

 العطالت ايام نحسب لم 45 الزاوية فعند ال ام العطالت ايام نحسب ،هل االيام بعدد وال الشموع بعدد

 ومشكور التوضيح ارجو ؟ االن من تداول يوم 12 بعد ام 4/1 يوم تقع درجة 90 الى بالنسبة لكن

 .  الكثير منك استفد فلقد تعبك على

 brain2jene بواسطة كتبت مشاركة جوابال

 من ذلك الى وما للعطالت وليس,  فقط مستخدم فريم الي الشموع بعدد نهتم ، اجيبك ان اسمحلي

 الكاليندر على الحساب يتم الزمنية جان بعجلة مثال اخرى بطرق لكن.   . التداول بشموع نهتم ، تاثير

 . اعلم وهللا هذا بالشموع وليس عام بشكل

 واسحب مرتين عليها واضغط الميتاتريدر يف الموجودة زالين يكلاالس اداة واستخدم دماغك ريح

 . 180 او 90 او 45 الرقم ترى ان الى االخيرة النقطة

=================== 

  dooor بواسطة كتبت مشاركة

 على تداول مش حقيقي ذهب مشتري اني الكبيرة المشكلة بس. .  دكتور احلى يا فيك هللا بارك

 . ايه اعمل عارف ومش المنصة

 وترجع معاك يالل هبذال تبيع يبقى االول 1675 الى وصل انه  . . لي روحك مغلبي غال يا طيب

 حساب مرجنة وال مشاكل مافيش اوال 1430 الى نزل وان. .   هللا شاء ان 1430 يوصل لما هتشتري
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 صعود يصعد فسوف. .   هللا شاء ان ابدا يغلب لن الذهب همع ومن الذهب معاك انت قلب وجع وال

 . المستعان وهللا. .   هذا زمننا يف والكوارث المصائب اكثر وما وجل عز المولى باذن مثيل هل ليس

=================== 

 Gailani بواسطة كتبت مشاركة

 تاريخ هل اليه اشرت يالل اليورو لشارت بالنسبة دكتور يتان سؤال. .  هللا ورحمة عليكم السالم

 صاعدة دورة فى دخلنا اننا نفترض هل 1.3047 تحقق وبعد 2/1 ام 5/1 يوم درجة 180 االنعكاس

 على التمحور عملية يف مازلنا ونكون 1.4346 تستهدف( صحيح القاع رقم هل) 1.2945 من

 او الفكرة تصحيح اردت فقط الذهب موضوع من يلخروج اسف،  الكبرى الدورة فى 1.3460

 على وجدتك مادام الكثير منك اتعلم أن ارجو ينإف االسئلة لكثرة صدرك يتسع أن ارجو.  . تأكيدها

 . الغيب بظهر دعوة ولك اليف موضوع

 ان فبعد المنتظر الكمين يه 13420 المنطقة الكريم ياخ نعمه . . وبركات هللا ورحمة السالم عليكم

 اليها الزوج بجذب هللا باذن المنطقة ههذ ستقوم الهاوية الى هان الجميع ويظن دوالر اليورو يهبط

 االنهيار عملية تبدا ثم مكتمل التمحور يكون يلك كمان اعالها وربماالهبوط  اكمال قبل ثانية مرة

  .  هللا باذن

=================== 

  brain2jene بواسطة كتبت مشاركة

 وسيكمل االن للشراء ليس الذهب اذا ساعات 4 بشمعتي لالسفل 90 الزاوية كسر الذهب بالفعل نعم

 . هللا شاء ان الهبوطي مشواره
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=================== 

 samer1 بواسطة كتبت مشاركة

   ؟ بيع ندخل و الذهب على ناآل جديدة ةقم نأخذ ما ما ليش brain أخ
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 brain2jene بواسطة كتبت مشاركةالجواب 

 لنا وصوره الشارت تعمل حاول ، يتجاوزها لن هللا شاء وان االخيرة القمة وهي مشكلة في ما خذ

 يتعلم الكل عشان العكس وضعت انا ، انكسرت 90 الزاوية برضو حتالقيو بتاعه الجمال وشوف

 الصورة اعتقد ؟ كيف شفت ممتاز اها،  Got it Man  وهبوطا صعودا المستويات مع يتعامل كيف

 . االن واضحة

=================== 

 

 

 

 

 تم بعون هللا تعالى 

 المتداول العربيالموضوع في منتدى 

============ 

 دعوة لنا بظهر الغيب تكفي . . وشكرا


